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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 
 
 

ΘΕΜΑ: « ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ  » 

 
Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων». 

2. Τον Ν. 2889/2001(ΦΕΚ 37/Α/01) «Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του ΕΣΥ». 

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) «Προµήθειες Νοσοκοµείων & λοιπών 

Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων». 

4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

5. To Π.∆. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆). 

6.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) «Κύρωση συµβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

7. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007) Περί Προµηθειών των Νοσοκοµείων. 

8.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις 

σχετικών άρθρων του Ν.3580/07. 

9.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010) άρθρο 27 µε τίτλο την «Εξόφληση 

προµηθειών νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών». 

10.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011) µε τίτλο «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο 

σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις». 

11.Το αριθµ. πρωτ. 22764/16-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας 

σχετικά µε το άρθρο 27 του Ν.3867/2010. 

12..Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου µέσω σύµβασης. Την Κ.Υ.Α µε αριθµ. 6311/19-2-

14 του Υπουργού Υγείας  κ’ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών  περί:  «Έγκρισης 

Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, έτους 2013, µε χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 



13.Την υπ’ αριθµό 1974/29-04-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1053/τ. Β/29-04-2014 ορίστηκαν 

οι φορείς διενέργειας για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ.Φ. 2013, πιστώσεις 2014 και η 

εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών 

14.Την αριθµ.23122/23-07-2014 Απόφασή  της 1 η  
Υ.ΠΕ  Αττικής. 

15.Την υπ΄αριθµ.2/82452/0020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2441/Β΄/2-12-2008) περί καθορισµού της τιµής των 

καταχωρηµένων στον τύπο υπηρεσιακών δηµοσιευµάτων του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ 

16.Την κάλυψη των αναγκών µέσω σύµβασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ : 

 

1. Εγκρίνουµε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συλλογή προσφορών, για την 

ανάδειξη πρακτορείου παντός είδους δηµοσιεύσεων µε CPV 79970000-4 (Υπηρεσίες 

∆ηµοσιεύσεων)µε  προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ,για ένα (1) έτος και µέχρι 

εξάντλησης του συµβατικού ποσού (Φ378/14). 

2. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν γραπτές και σφραγισµένες προσφορές, 

στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου µέχρι την 24η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 09:00π.µ.. Η διενέργεια του διαγωνισµού ορίζεται να πραγµατοποιηθεί την 24η 

Νοεµβρίου  2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. 

3. Συστατικές επιστολές συνεργασίας (τουλάχιστον 2) µε εταιρείες του ∆ηµοσίου Τοµέα 

(∆ΕΚΟ) ή Ιδιωτικού Τοµέα ,µε τις οποίες έχουν συναφθεί αντίστοιχες συµβάσεις για την 

παροχή υπηρεσιών δηµοσιεύσεων στον Τύπο. 

4. Υπευθύνη δήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση,εκκαθάριση,αναγκαστική διαχείριση. 

5. Ο διαγωνισµός θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του 

Νοσοκοµείου. 

6. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή η οποία ορίζεται ως εξής: 

 

ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ     ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ         

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ    ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

 

 

                                                                                                    Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                        

 

                                                                 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ                                                                                                        

                                                                                               

 


